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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 13.00–16.15

Beslutande

Kjell-Arne Ottosson, Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Ulla-Britt Svensson (S), tom. § 208 - kl. 15.50
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C)
Robin Olsson (M), ersättare tom. § 200 - kl. 15.20
Agneta Eklund (S), ersättare
Esbjörn Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Lina Johannesson, Kommunjurist/utredare
Thore Danielsson, Kommunrevisor § 187
Mats Karlsson, Kommunrevisor § 187
Göte Persson, Kommunrevisor § 187
Kenneth Christoffersson, Kommunrevisor § 187
David Becker, kommunrevisor § 187

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2016-12-08

Paragrafer

185 - 213

Sekreterare

Lina Johannesson
Ordförande

Kjell-Arne Ottosson
Justerare

Kent Norman

Agneta Eklund

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-06

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Lina Johannesson

Datum då anslaget tas ned

2017-01-02
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§ 185

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/132.00

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Drifts och servicenämndens protokoll 2016-10-07
2. Migrationsverket meddelar förlängt avtal med Care IM Sverige AB
3. Samverkansöverenskommelse mellan Årjängs kommun och
Lokalpolisområde Arvika
4. Region Värmlands delårsrapport 2016
5. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd protokoll 2016-11-14
6. Missiv från Finansdepartementet- Statens styrning av kommunerna 201610-24
7. Information om Vattenmyndigheternas revision av åtgärdsprogram 20172021
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/132.00

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-11-09 och
2016-11-28
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/220.00

Revisorernas grundläggande granskning 2016
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den
årliga ansvarsprövningen. Kommunallagen och god revisionssed förutsätter
att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses enligt god
revisionssed en grundläggande granskning av den styrning som nämnder och
förvaltningar utövar för att fullgöra de uppgifter och nå de mål som
kommunfullmäktige beslutat om.
Grundläggande granskning innebär enligt god revisionssed att revisorerna
följer verksamheten under revisionsåret genom att ta del av grundläggande
dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna har
dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag och ansvar, styrning och
resultat samt gör verksamhetsbesök.
Revisorerna besöker på dagens sammanträde kommunstyrelsen för den
årliga grundläggande granskningen 2016. Huvudinriktningen för årets
granskning är att diskutera ett antal frågeställningar som i förväg sänts ut till
kommunstyrelsens ledamöter.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

§ 188

Presentation av EU-projekt
Kjell-Arne Ottosson (KD) kommunstyrelsens vice ordförande meddelar att
en sammanställning över pågående EU-projekt, fördelat per
nämnd/verksamhet, kommer att skickas ut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 189

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/327.01

Remiss. En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och
hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets
förslag på struktur för genomförande, uppföljning och
inriktning inom funktionshindersområdet.
(S2016/04598/FST)
Kommunstyrelsen via samhällsbyggnadsavdelningen och stöd och
omsorgsnämnden har fått rapporten ”En funktionshinderspolitik för ett
jämlikt samhälle” för yttrande. Rapporten syftar till att göra
funktionshinderspolitiken mer effektiv, långsiktigt och inte minst tydligare
från Myndigheten för delaktighet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har inga synpunkter på rapporten och föreslår
att inga synpunkter lämnas från Årjängs kommun.
Stöd och omsorgsnämnden ställer sig bakom revideringen av den nuvarande
funktionshinderspolitiken och ser en fördel i att frågorna planeras och
samordnas i en instans, detta kan komma kräva en högre grad av
rapporteringar och internkontroller av kommunens tillgänglighet. Detta bör i
sin tur leda till en förbättring vad gäller att på ett mer strukturerat, och inte
minst samordnat sätt, kunna jobba med dessa frågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-06 § 204
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-11-22
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-11-24 § 151
Verksamhetschef stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2016-11-21
Rapporten ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt samhälle” 2016-10-12
Kommunstyrelsens beslut
Stöd och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har inget att erinra
gällande rapporten ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt samhälle”.
Något yttrande lämnas inte från Årjängs kommun.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Stöd och omsorgsnämnden
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§ 190

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/153.04

Kommunstyrelsens driftsbudget 2017-2019 revidering
Kommunstyrelsen tilldelades en budgetram på 125 003 tkr för 2017-2019.
Budgetunderlaget har arbetats fram i enlighet med fullmäktigebeslut.
Efter Kommunfullmäktiges beslut den 28 november har Kommunstyrelsens
budget reviderats till 119 593 tkr.
De förändringar som skett i Kommunstyrelsens budget är:
Förhandlat hyresavtal mellan Årjängs kommun och Årjängs Bostadsbolag
AB innebär en höjning av hyran för kommunhuset med 246 tkr.
Skatteintäkter och statsbidrag förväntas att bli 5656 tkr mindre, vilket tas på
de extra statsbidragen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-06 § 205
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-12-05
Budgetdokument dnr: 2016/153.04 dat 2016-12-06
Kommunfullmäktige 2016-11-28 §179
Kommunfullmäktige 2016-10-31 §153
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budget 2017-2019 dat. 2016-12-06 godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Förvaltningsekonom KS
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/364.18

Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och
räddningstjänst i Årjängs kommun 2017-2018
I lagen om skydd mot olyckor anges att varje kommun ska ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Handlingsprogramet ska beslutas om i varje ny mandatperiod och
räddningstjänsten har valt att samla dem i ett dokument.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 204
Räddningschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-11-15
Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i
Årjängs kommun 2017-2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i
Årjängs kommun 2017 – 2018 antas.
Beslutet skickas till
Räddningschefen
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§ 192

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/103.10

Årjängs Bad och friskvårdscenters framtid- förslag till
finansiering
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det ska tillsättas en arbetsgrupp
som utreder Årjängs Bad- och Friskvårdscenters framtid. Till
utredningskostnader har chef Medborgarservice och
samhällsbyggnadschefen föreslagit att det ska anslås 200 tkr. Fullmäktige
har beslutat att förvaltningen ska återkomma med förslag till finansiering.
Efter samråd med Ekonomichefen föreslår chef medborgarservice att
kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag till investeringsbudget för
2017 med 200 tkr avseende nytt projekt, Utredning Årjängs Bad- och
Friskvårdscenters framtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 206-11-28 § 205
Chef medborgarservice 2016-09-30
Kommunfullmäktige 2016-06-27 § 107
Chef Medborgarservice och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse,
2016-05-18
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att respektive nämnd tar kostnaderna för sina
ledamöter i arbetsgruppen samt att chef medborgarservice återkommer till
arbetsutskottet när man tagit fram kostnad för konsult.
Kommunstyrelsens beslut
1. Respektive nämnd tar kostnaderna för sina ledamöter i arbetsgruppen.
2. Chef medborgarservice återkommer till arbetsutskottet när man tagit fram
kostnad för konsult.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef medborgarservice
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/353.04

Ekonomiåret 2017- kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen presenterar ett förslag till det ekonomiska arbetet
under 2017 för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 206
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-07
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till det ekonomiska arbetet under 2017 för kommunstyrelsen,
godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/79.04

Ekonomirapport per 2016-10-31- kommunstyrelsen
Årsprognosen per 2016-10-31 för Kommunstyrelsen visar på ett underskott
med -4253 tkr. Underskottet beror på i huvudsak reaförluster -6943 tkr.
Bortsett från reaförlusterna så visar årsprognosen för Kommunstyrelsen ett
överskott med +1790 tkr, vilket bl.a. beror på försäljning av skogsfastigheter
och exploateringsmark, lägre arbetskostnad för AME, bättre avtal och lägre
arbetskostnader för IT, samt kvarvarande medel av extra statsbidrag.
Utredning och åtgärder av oljeläckage vid pumpstationen i Töcksfors
kommer att ske under våren, vilket inte ger några kostnader under 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 207
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-14
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapport per 2016-10-31 för kommunstyrelsen godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/365.40

Åtgärdprogram för miljökvalitetsmålen i Värmlands län
2016-2020
Länsstyrelsen har, utifrån sitt uppdrag inom miljömålsarbetet, tagit fram ett
regionalt åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska styra och vägleda det
regionala arbetet mot nationella och regionala miljömål och riktar sig till
myndigheter, företag och organisationer inom offentlighet, näringsliv och
civilsamhälle. Syftet med åtgärdprogrammet är att öka förutsättningarna för
att nå miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogrammet ska vara ett levande och
dynamiskt dokument vilket anpassar sig efter samhällets behov och ny
kunskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 208
Verksamhetschef bygg och miljö tjänsteskrivelse 2016-11-15
Remissutgåva av förslag till ”Åtgärder för miljökvalitetsmålen i Värmlands
län”
Yrkanden
Annika Holmstrand (C) yrkar på att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för ytterligare
beredning och finner att så är fallet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare
beredning.
2. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 18 januari 2017.
3. Bygg och miljöchefen får i uppdrag att begära förlängd svarstid hos
Länsstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
Bygg och miljöchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2015/484.00

Återredovisning av uppdrag angående service,
bemötande och tillgänglighet
Kommunchefen fick i november 2015 uppdraget att under det kommande
året sätta invånares behov i centrum både när kommunen kontaktas av
privatpersoner och företagare, i form av olika aktiviteter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 209
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-11-18
Kommunstyrelsen 2016-02-10 § 5
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-07 § 285
Bygg och miljöchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-11-26
Rapport ”Invånarnas behov i centrum” dat 2015-11-06
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen av uppdraget angående
service, bemötande och tillgänglighet.
Kommunchefen får även i uppdrag att:
2. Fortsatt utveckla samverkan för kommande året med ”inspirera helt
enkelt”.
3. Besöka minst 20 företag under 2017.
4. Ta fram aktuella områden och genomföra medborgardialoger.
5. Implementera Årjängs kommuns värdegrund på alla nivåer i kommunen.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/265.13

Reviderat avtal om samverkan i gemensam
hjälpmedelsnämnd
Ett förslag till reviderat samverkansavtal med hjälpmedelsnämnden har tagits
fram. Ändringarna avser bland annat hjälpmedelsnämndens uppgifter och
resursfördelningen mellan huvudmännen. Därtill har vissa redaktionella
ändringar gjorts.
Revidering av samverkansavtalet förutsätter att motsvarande ändringar görs i
reglementet och att samtliga deltagande kommuner och Landstinget fattar
likalydande beslut. Förslaget har varit ute på remiss till kommunerna under
sommaren och remissvaren har beaktats i det slutliga förslaget. Avtalet ska
godkännas av respektive kommun och Landstinget innan årsskiftet. Det nya
avtalet ska gälla från 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 210
Stöd och omsorgsnämnden 2016-11-10 § 112
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-27 § 188
Avtal om samverkan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet med
hjälpmedelsnämnden.
2. Avtalet ska gälla från 1 januari 2017.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/311.10

Motion - Årjängs kommun byter namn till Nordmarkens
kommun
Moderaternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att kommunen
utreder möjligheten att Årjängs kommun byter namn till Nordmarkens
kommun. Detta namn används både vad gäller skola och pastorat, och kunde
verka för sammanhållning i kommunen. Motionärerna föreslår att frågan bör
avgöras vid en folkomröstning i samband med valet 2018.
Årjängs kommun har hetat Årjängs kommun sedan 1971 och fick sitt namn
efter centralorten Årjäng. Detta är det vanligaste bland de svenska
kommunerna idag och hjälper till att visa var i landet kommunen befinner
sig. Årjängs kommun är ett välkänt begrepp och man har bland annat arbetat
med att ta fram ”varumärket Årjäng”.
Att ändra kommunens namn är också förenat med höga kostnader bland
annat för ändring av logotyper, trycksaker, vägskyltar, bilar m.m. Logotypen
”Å – Naturligtvis Årjäng” är också varumärkesskyddad hos patent- och
registreringsverket.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 211
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 138
Motion, dat. 2016-09-26
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar på bifall till motionen.
Agneta Eklund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars Gustafsson (L) yrkar på att ärendet återremitteras eftersom alla frågor i
motionen inte besvarats.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen ska återremittera
ärendet och finner att ärendet återremitteras enligt Lars Gustafssons (L)
yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras eftersom alla frågor i motionen inte besvarats.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/159.10

Motion - Tillägg i Kommunfullmäktiges arbetsordning
avsnittet Valberedning
Peter Lustig (MP) har lämnat in en motion som föreslår att ett fyllnadsval
görs, så att alla partier i kommunfullmäktige erbjuds plats i befintlig
valberedning, samt att kommunfullmäktiges arbetsordning får ett tillägg att
”Valberedningen ska bestå av minst en ledamot från de partier som är
representerade i kommunfullmäktige.”
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 212
Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 166
Motion daterad 2016-04-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 om valberedning ändras.
Valberedningen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare med minst en
ledamot från de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige genomför fyllnadsval för två ytterligare ledamöter i
valberedningen.
3. Motionen anses därmed besvarad.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2014/305.10

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 om att införa
allmänhetens frågestund. Fullmäktiges arbetsordning behöver därmed få ett
tillägg med regler kring det.
Peter Lustig (MP) har lämnat in en motion som föreslår att alla partier i
kommunfullmäktige erbjuds plats i befintlig valberedning och om detta är
fullmäktiges vilja så behöver fullmäktiges arbetsordning revideras på
punkten om valberedning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 213
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, dat. 2016-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 133
Motion, dat. 2016-04-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras på paragraf § 38 angående
valberedningen samt får tillägg §§ 43 – 45 angående allmänhetens
frågestund.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/356.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2017
Bygg och miljönämnden har tagit fram förslag på ny avgift för
livsmedelskontrollen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 214
Bygg och miljönämnden 2016-10-26 § 114
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 § 74
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel utgår 2017 följande
timavgifter:
- Timavgift för planerad kontroll 1283 kr.
- Timavgift för godkännande 1283 kr.
- Timavgift för extra offentlig kontroll 984 kr.
- Timavgift för registrering 984 kr.
2. Avgiften ska årligen räknas om då den bygger på antalet kontrolltimmar
det aktuella året.
3. Avgifterna gäller från 1 januari 2017.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/357.20

Taxa för bygglovshandläggningen
Bygg och miljönämnden har tagit fram förslag på taxor för
bygglovshandläggnigen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 215
Bygg och miljönämnden 2016-10-26 § 113
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2016-10-05 § 73
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för komplementbyggnad inom strandskyddsområde, där tidigare
beslut om strandskydd finns, sänks till 3544:2. Taxa för nybyggnation på samma plats där äldre byggnad stått på redan
ianspråktaget område inom strandskydd sänks till 3544:-.
3. Taxeändringen gäller från 1 januari 2017.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/360.80

Taxor och avgifter för kultur och fritidsnämnden 2017
Kultur och fritidsnämnden har alltid haft med sina taxor och avgifter i
budgetarbetet. Dessa taxor och avgifter ska redovisas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Förslag till taxor och avgifter avser:
- Hyreskostnader i gymnastiksalar och sporthallar
- Avgifter Årjängs Bad- och friskvårdscenter
- Kontrollarvode vid föreningsdrivna lotterier
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 216
Kultur och fritidsnämnden 2016-10-25 § 73
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-04 § 53
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2016-09-16
Yrkanden
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar på att ärendet återremitteras till kultur och
fritidsnämnden för ytterligare utredning angående procentsats för sociala
avgifter i kontrollarvode för föreningsdrivna lotterier samt utreda om
ledsagare enligt LSS ska kunna få kostnadsfritt inträde på Årjängs Bad- och
friskvårdscenter.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kultur och fritidsnämnden för ytterligare utredning
angående procentsats för sociala avgifter i kontrollarvode för
föreningsdrivna lotterier samt utreda om ledsagare enligt LSS ska kunna få
kostnadsfritt inträde på Årjängs Bad- och friskvårdscenter.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef medborgarservice
Nämndssekreterare KoF
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/370.70

Avgiftstaxa Stöd och omsorgsnämnden 2017
En översyn av taxor och avgifter görs årligen. Avgift för vård och omsorg,
upp till maxtaxa, tas ut med hänsyn till den enskildes betalningsförmåga
under förutsättning att ifylld blankett ”inkomstförfrågan” samt kopia på
inkomstdeklaration har lämnats in. I annat fall tillämpas avgiftstaxan enligt
nedanstående.
Maxtaxan är 2013 kr/månad och baseras på prisbasbeloppet som är 44 800
kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 217
Stöd och omsorgsnämnden 2016-11-10 § 106
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-27 § 179
Reviderad avgiftstaxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till avgiftstaxa för vård och omsorg
2017.
2. Avgiftstaxan gäller från 1 januari 2017.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/164.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader 2016, tredje kvartalet
Stöd och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
inspektionen för vård om omsorg (IVO).
Stöd och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under tredje kvartalet 2016 har verksamheten stöd och omsorg Årjängs
kommun, två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 218
Stöd och omsorgsnämnden 2016-11-10 § 114
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-10-27 § 185
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2016-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten stöd och
omsorg Årjängs kommun, har två gynnande beslut om kontaktperson enligt
SoL, som ej verkställts inom tre månader. Besluten är tagna 2015-04-22 och
2015-11-12 där orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera
kontaktperson. Detta är rapporterat till inspektionen för vård och omsorg
(IVO).
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2015/459.04

Värmlands läns Vårdförbund- Årsredovisning 2015
Värmlands läns vårdförbund har översänt bokslutshandlingar för behandling
och ställningstagande om ansvarsfrihet i kommunernas
fullmäktigeförsamlingar. Ärendet ska först behandlas i stöd och
omsorgsnämnden för att sedan behandlas i kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns vårdförbund hör tre olika verksamheter:
- Beroendecentrum i Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna och vara en del i en sammahängande vårdkedja för kommunerna.
- Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0-12 år.
- I samverkan med Landstinget ansvara för det långsiktiga
utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 219
Stöd och omsorgsnämnden 2016-11-10 § 113
Verksamhetschef stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2016-11-07
Årsredovisning Värmlands läns vårdförbund 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner Värmlands läns vårdförbunds bokslut för
2015.
2. Styrelsen för Värmlands läns vårdförbund beviljas ansvarsfrihet.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/352.03

IT-verksamhet i Årjängs kommun
Årjängs kommun köper tjänst avseende IT-ledningsfunktionen från Säffle
kommun sedan 2013. Avtalet var tänkt att utvecklas till en gemensam
nämnd, vilket inte har infriats. Framtidens digitaliserade samhälle ställer
stora krav på kompetens och organisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 220
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-11-21
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-22 § 12
Avtal med Säffle kommun om IT-lednings, daterad 2012-12-18
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att säga upp avtalet om gemensam ITledningsfunktion med Säffle kommun.
2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda och redovisa olika förslag på hur
IT-verksamheten ska organiseras. Utredningen ska presenteras på
kommunstyrelsen under februari 2017.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2015/185.00

Försäljning av aktieinnehav i Trolltorget Fastigheter AB
Kommunfullmäktige har tidigare tackat nej till bud på kommunens aktier i
Trolltorget Fastigheter AB med hänvisning till att bolaget har ett högre
värde. Mäklare har anlitats för att hitta en köpare till bolaget och en
avsiktsförklaring har ingåtts med Fastighetsbolaget Källargången i
Norrköping AB. Avsiktsförklaringen är villkorad vid kommunfullmäktiges
godkännande.
Årjängs kommun äger 650 aktier i Trolltorget Fastigheter AB vilket är en
ägarandel på 21,37%. Extra bolagsstämma har beslutat om utdelning av
kvarstående medel i bolaget med 462,36 kronor per aktie.
Försäljning enligt upprättat köpekontrakt inbringar 299 tkr till Årjängs
kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 221
Mail revisor KMPG 2016-11-23
Aktieöverlåtelseavtal
Årsredovisning 2015
Överlåtelsebalansräkning per 2016-11-23
Bolagets registreringsbevis
Bolagsordning med justerat aktiekapitalsgränser
Jämkningshandling
Handlingar Bolagsverket
Kommunstyrelsen 2016-10-19 § 171
Yrkanden
Tilläggsyrkande
Kent Norman (C) yrkar med bifall från samtliga ledamöter från Centerpartiet
och Mikael Olsson (M) på att ett korrekt aktieöverlåtelseavtal ska föreläggas
kommunfullmäktige före beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. Sedan tillfrågar
ordföranden om kommunstyrelsen kan godkänna tilläggsyrkandet och finner
att så är fallet.
Kommunstyrelsens beslut
Ett korrekt aktieöverlåtelseavtal ska föreläggas kommunfullmäktige före
beslut.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun försäljer aktierna i Trolltorget Fastigheter AB i enlighet
med föreslagen köpeskilling.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/48.19

Utökade personalresurser hos överförmyndarenheten
vid Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd
Förändrade lagbestämmelser i föräldrabalken och markant ökning av antal
ärenden med ställföreträdarskap har inneburit stora påfrestningar för
överförmyndarenheten som har fått en allt större arbetsbelastning och svårt
att få personalresurserna att räcka till.
Överförmyndarnämndens uppfattning är att det ökade antalet ärenden och
komplexiteten i utredningarna medför en stor arbetsbelastning för
överförmyndarenheten, vilket påverkar riskerna för rättssäkerheten och
arbetsmiljön för handläggarna på överförmyndarenheten.
Överförmyndarnämnden anser att om överförmyndarverksamheten även
fortsättningsvis ska kunna utvecklas och vara väl fungerande behöver
överförmyndarnämnden rekrytera ytterligare en handläggare till enheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 222
Överförmyndarnämnden 2016-11-14 § 135
Enhetschef för den gemensamma överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse
2016-11-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun beslutar att bevilja medel om 112 tkr för
tillsvidare-anställning av en handläggare vid överförmyndarenheten från
och med den 1 januari 2017.
2. Anställningen ska finansieras via det generella statsbidraget.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2014/466.13

Unionsleden
Gränskommittén tog 2014 fram en förstudie som analyserar och beskriver
möjligheten för att etablera en Unionsled mellan Moss och Karlstad.
Förstudien ledde fram till en projektansökan om EU-stöd och som beviljats
medel från Interreg Sverige – Norge. Projektägare på svensk sida är Årjängs
kommun och på Norsk sida Grensekomiteen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 223
Landsbygdsrådgivarens tjänsteskrivelse 2016-11-24
Bifogad Projektbeskrivning
Bifogad Beslut Unionsleden Interreg Sverige-Norge
Bifogad Forprojektrapport
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansiering av projektet
Unionsleden med 77 000 EUR (ca 770 000 SEK) under projektperioden som
är tre år. Medel tas från budgeterade medel för medfinansiering av EUprojekt med 230 000kr, 300 000 kr i form av bidrag från Gränskommittén
och 240 000 kr från den schablonkostnad som kommunen erhåller som
projektägarstöd från projektet.
2. Chef Medborgarservice får i uppdrag att ansvara för projektets
genomförande och att projektledare anställs samt att tid avsätts för berörd
personal för projektstyrning och projektets genomförande lokalt.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef medborgarservice
Förvaltningsekonom KS
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunchef
Näringslivsutvecklare
Landsbygdsrådgivare
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/374.20

Ansökan Detaljplan ändring Töcksmarks Stom 6:18
Årjängs Bostads AB (ÅBAB) har inkommit med en ansökan om planbesked
för att ändra gällande detaljplan för del av Töcksmarks Stom 6:18. Syftet
med ändringen är att möjliggöra för ny högre bebyggelse (upp till 3
våningar) än den som finns idag samt fler hus än vad gällande plan
möjliggör.
Samhällsbyggnad gör bedömningen att det är lämpligt att ändra gällande
detaljplan enligt ÅBAB:s önskemål då det går att nyttja tidigare gjorda
investeringar samt att befintlig bebyggelse har ett stort renoveringsbehov.
Förvaltningen bedömer att planbesked kan beviljas för ändringen och att
förvaltningen ska ansvara för att ett planavtal upprättas mellan förvaltningen
och ÅBAB för att reglera ansvarsfördelningen. Bygg och miljönämnden får i
uppdrag att ansvara för kommande planprocess och anta planen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-06 § 206
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-11-30
Ansökan om planbesked, 2016-11-23
Gällande detaljplan för området Högalid, från 1978-03-14
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att gällande detaljplan ändras för del av
fastigheten Töcksmarks-Stom 6:18 för att möjliggöra en ökad byggrätt för
bostadsändamål.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta avtal med den
sökande och plankonsult.
5. Detaljplanen antas senast tredje kvartalet 2017.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/390.04

Aktieägartillskott Årjängs Bostads AB
Styrelsen för Årjängs bostadsbolag AB har beslutat att begära
aktieägartillskott på 12 mnkr. Detta för att stärka bolagets egna kapital.
Årjängs bostadsbolag har på grund av nedskrivningsbehov på
fastighetsvärden ett prognostiserat resultat för året på – 25 mnkr.
Årjängs kommun har tidigare i år gett aktieägartillskott till bostadsbolaget
med 10 mnkr.
Styrelsen begär nu ytterligare 12 mnkr för att stärka bolagets egna kapital.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-06 § 207
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2016-11-30
Styrelseprotokoll Årjängs Bostads AB 2016-11-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ett aktieägartillskott på 12 mnkr ges till Årjängs bostadsbolag AB med
anledning av att stärka bolagets egna kapital och långsiktiga
betalningsförmåga.
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2016-12-06

KS 2016/27.01

Dnr KS 2016/133.01

Val av representant och ersättare till
folkhälsosamverkan
Kommunstyrelsen har beslutat att en Folkhälsosamverkansgrupp ska bildas i
stället för folkhälsorådet som har upphört.
Folkhälsosamverkansgruppen ska, i dialog mellan nämnderna, utveckla,
samordna och stödja folkhälsoarbetet i Årjängs kommun.
Samverkansgruppen ska också arbeta med trygghetsfrågor i kommunen.
Från varje nämnd väljs en representant samt en ersättare till
samverkansgruppen. Ordförande är kommunstyrelsens representant och vice
ordförande är stöd- och omsorgsnämndens representant.
Från kommunens förvaltning ingår kommunchefen och ANDT-samordnaren.
Övriga deltagare är Friskvården i Värmland.
Ulla-Britt Svensson (S) föreslås som representant och Annika Holmstrand
(C) föreslås som ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-09-14 § 138
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-15
Uppdragbeskrivning för folkhälsosamverkan
Kommunstyrelsens beslut
Till representant i samverkansgruppen ”Folkhälsosamverkan” väljs: UllaBritt Svensson (S)
Till ersättare i densamma väljs: Annika Holmstrand (C)
Beslutet skickas till
Kommunchefen
registrator
Ulla-Britt Svensson (S)
Annika Holmstrand (C)
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